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bio sb TinToReTRieveR 
pRessuRe cookeR
Recuperação de epítopos e ácidos nucléicos por calor

Recuperação antigênica por 
calor econômica.

Construído em medidor de 
temperatura para validação.
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Descrição do Produto Catalog #
TintoRetriever Digital Pressure Cooker Bundle BSB 7015

TintoRetriever Digital Pressure Cooker BSB 7008

panela de pressão TintoRetriever
A panela de pressão Bio SB TintoRetriever é uma fonte de calor de precisão controlada capaz de manter 
uma temperatura constante e confiável, minimizando o potencial de evaporação da solução de trabalho. 
A Panela de Pressão TintoRetriever pode ser utilizada para uma variedade de aplicações de patologia 
molecular, incluindo IHC, FISH e CISH.

A maioria dos tecidos fixados com formalina requer uma etapa de recuperação de epítopo ou ácido nucléico 
antes de qualquer coloração imunohistoquímica. O processo de recuperação quebra algumas das pontes de 
metileno que reticulam proteínas em tecidos fixados em formalina e permitem que anticorpos ou sondas de 
RNA / DNA se liguem a epitopos ou ácidos nucléicos não mascarados. A recuperação do epítopo ou ácido 
nucleico por calor são mais frequentemente realizados utilizando um forno de microondas convencional 
ou banho de água. A Panela de Pressão TintoRetriever é uma solução para laboratórios que procuram um 
sistema de recuperação abrangente, eficaz e confiável.

 visão geral
• Economicamente viável.

• Recuperação antigênica rápida.

• Recuperação por calor uniforme e 
reprodutível.

• Construído em medidor de temperatura para 
validação.

• Suporta recuperação de ácidos nucléicos 
CISH/FISH.

• Suporta recuperação de epítopos IHC, ICC e IF.

• Acessórios e peças de reposição disponíveis!

Descrição do Produto Catalog #
Staining Dish Support BSB 7086

Plastic Staining Dish BSB 7009

Slide Holder, 24 places BSB 7010

TintoRetriever Slide Thermometers, 
Pack of 5

BSB 7005

Esquerda: Suporte de cuba de coloração, 
comporta 96 lâminas!

Acima: Panela de pressão Bundle, Inclui 4 
Cubas Plástica de coloração, 4 suportes de 
lâminas, 1 Suporte para cuba de coloração, 
200 ml ImmunoRetriever 20X Citrato, 200 ml 
ImmunoRetirevier 20X EDTA.


